
 

 
 

 
 

 
 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA, D’ARXIU DEL PROCEDIMENT EXPEDIENT 
X2017000262 PER A L’ESTABLIMENT DE PENALITATS PEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MENADOR ESCOLAR A L’ESCOLA MARTÍ INGLÉS SEGUIT CONTRA 
SERHS FOOD AREA SL.  

 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

Vist l’expedient incoat per providència de l’Alcaldia del dia 21 de març de 2017, per a 
la imposició de penalitats a la mercantil SERHS FOOD AREA SL per la comissió d’una 
infracció greu consistent en “prestar el servei sense complir les condicions 
reglamentàries i, es especial, la manca dels elements de seguretat, higiene i salubritat 
necessàries per a cada prestació”, d’acord amb el que preveu la clàusula 21ena del 
“Plec de Clàusules administratives particulars que regeixen la contractació de la gestió 
del servei de menjador de l’Escola Martí Inglés, la Llar d’Infants La Muntanyeta i els 
Casals d’Estiu, Nadal i Setmana Santa de Palau-saverdera”. 

 

Vist l’escrit de denúncia presentat telemàticament el dia 20 de març de 2017 amb 
registre d’entrada E2017000711, exposant que: “El meu fill I... es queda regularment al 
menjador a l’Escola Martí Inglés. El passat dimarts 14 de març el meu fill em va 
explicar a la sortida de l’escola que es va trobar a dins el menjar (en concret una truita) 
formigues a dins. Vaig demanar si eren formigues que corrien per la taula, però em va 
confirmar que eren a dins el menjar, i alguns companys ho han corroborat. No es van 
fer fotografies, tot i que el nen va avisar a la monitora del menjador”. Demana “que es 
realitzi per part de l’Ajuntament la reclamació a l’empresa encarregada del càtering de 
l’escola, ja que s’han donat molts casos darrerament i és un fet molt greu, des del meu 
punt de vista”. 

 

Vist l’escrit presentat per SERHS FOOD AREA SL el dia 10 d’abril de 2017 
(E2017000945), formulant al·legacions al procediment per a la imposició de penalitats, 
en base als següents arguments: 

1.- Tret de la denúncia presentada per part de la mare de la menor, que actuaria com a 
testimoni de referència respecte de les manifestacions d’una menor d’edat, no hi ha 
més prova dels fets objecte del present expedient. 

2.- Assegura que la monitora responsable del menjador de l’escola que es trobava 
present durant el servei de menjador del dia 14 de març de 2017 ha confirmat que 
aquell dia en concret no hi va haver cap incidència ni no conformitat respecte del 
servei de menjador prestat. 

3.- Recorda les queixes adreçades a l’Ajuntament des de Serhs Food Area SL 
relatives a l’existència d’una plaga de formigues detectada des del mes de setembre 



 

 
 

de 2016 i pendent de resolució, aportant a aquest efecte diversos faxos tramesos a 
l’alcaldia informant d’aquest fet.  

4.- Considera que no s’acrediten els fets i que estimar-los acreditats comportaria una 
vulneració del principi d’innocència, amb vulneració dels articles 24.2 de la CE i  137 
de la Llei 30/1992 i de les conseqüències que d’aquest principi se’n deriven, reforçant 
l’argument amb jurisprudència. 

5.- Considera que, en qualsevol cas, no es pot considerar la reincidència atès que la 
resolució d’un expedient anterior no ha obtingut fermesa. 

6.- Finalment, i en cas que es consideri necessari, proposa una prova testifical de la 
monitora responsable i a la supervisora d’Educa sobre la plaga de formigues. 

 
Atès que la incoació de l’expedient ha estat notificada al Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, als Serveis Territorials a Girona del Departament d’Ensenyament, a la 
Direcció de l’Escola Martí Inglés, i a l’AMPA de l’Escola Martí Inglés, sense que cap 
d’aquests organismes hagi comparegut a l’expedient ni aportat cap informació 
complementària. 
 

FONAMENTS DE DRET 

 

- Article 212.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, relatiu al 
compliment defectuós de la prestació objecte de contracte. 

- Article 97 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
que estableix el procediment per a la resolució d’incidències sorgides en 
l’execució dels contractes (proposta de l’administració; audiència del 
contractista i informe del servei competent; informe, si s’escau de l’assessoria 
jurídica i de la intervenció; resolució motivada de l’òrgan que hagi celebrat el 
contracte i notificació al contractista) 

- Plec de Clàusules administratives particulars que regeixen la contractació de la 
gestió del servei de menjador de l’Escola Martí Inglés, la Llar d’Infants La 
Muntanyeta i els Casals d’Estiu, Nadal i Setmana Santa de Palau-saverdera 
(PCAP): 

 Clàusula 21ena que tipifica com a infracció greu “prestar el servei sense 
complir les condicions reglamentàries i, es especial, la manca dels 
elements de seguretat, higiene i salubritat necessàries per a cada 
prestació”. 

 Clàusula 22ena que preveu sancionar les infraccions greus amb una 
multa entre 601,00 € i 3.000,00 €. 

 Clàusula 22ena de l’esmentat plec de clàusules atribueix al Ple de la 
Corporació la resolució de l’expedient, en els casos d’infraccions greus. 

 

De l’expedient administratiu i especialment de la denúncia presentada i de les 
al·legacions de l’adjudicatari, es pot concloure que no es pot considerar acreditada la 
producció del fet denunciat. 



 

 
 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- ARXIVAR, sense cap més tràmit, l’expedient X2017000262 incoat per 
providència de l’Alcaldia del dia 21 de març de 2017, per a la imposició de penalitats a 
la mercantil SERHS FOOD AREA SL. 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a SERHS FOOD AREA SL i a la persona 
denunciant, amb indicació dels recursos que contra el mateix es poden interposar; i 
DONAR-NE TRASLLAT, pel seu coneixement, a la Direcció de l’Escola Martí Inglés, a 
l’AMPA de l’Escola Martí Inglés, al Consell Comarca de l’Alt Empordà, i al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 
Palau-saverdera, 7 de juny de 2017. 
 
 
L’Alcaldessa, 
 
 
ISABEL MARIA CORTADA SOLER 
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